
                       Τα βότσαλα της προσφυγιάς  
 

 
Τo Σάββατο 27/05/2017 στο 

πλαίσιο επιμορφωτικής ημερίδας του 
Π.Ε.Κ. Τρίπολης με θέμα: «Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση: μετανάστης-πρόσφυγας»  
υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο σε 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, το 
οποίο εμψύχωσαν η Ελένη Κατσιάβου και 
η Σταματίνα Ντελοπούλου, εκπαιδευτικοί 
και μεταπτυχιακές φοιτήτριες του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 
 

 
Πραγματοποιήθηκε θεατρικό εργαστήρι δημιουργικής γραφής με τίτλο 

«Τα βότσαλα της Προσφυγιάς». Αφορμή για τον σχεδιασμό του 
προγράμματος αποτέλεσαν τα έργα του Σύριου γλύπτη Nizar Ali Badr. Μέσα 
από τη μαγεία των τεχνικών της δραματικής τέχνης οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν και εκφράστηκαν δημιουργικά 
μέσω της δραματικής τέχνης , ενώ δημιούργησαν τα δικά τους πρωτότυπα 
κείμενα, φτιάχνοντας το ημερολόγιο της Μελέκ, ενός κοριτσιού από τη Συρία. 
Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν μέσα από τεχνικές της δραματικής 
τέχνης οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο να 
προβληματιστούν πάνω  στο προσφυγικό ζήτημα, να ευαισθητοποιηθούν και 
μέσω της ενσυναίσθησης  να αναλάβουν ενεργό δράση. Επιπλέον, να τους 
δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσω της 
γραφής  παράγοντας δικά τους κείμενα. 
 

Οι συμμετέχοντες ένιωσαν μεγαλύτερη οικειότητα και άνεση στον χώρο 
μέσα από ασκήσεις με στόχο τη γνωριμία και το ζέσταμα, ενώ κατά τη 
διάρκεια του κυρίως προγράμματος επιλέχθηκαν οι κατάλληλες τεχνικές της 
Δραματικής τέχνης στην Εκπαίδευση, οι οποίες να ικανοποιούν τους στόχους 
που είχαν τεθεί εξαρχής προκειμένου να εμπλακούν ενεργά και να 
ευαισθητοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μπήκαν στον ρόλο 
άλλοτε του γλύπτη και άλλοτε του γλυπτού δημιουργώντας τα γλυπτά της 
ειρήνης και του πολέμου. Είδαν με προσοχή τις δημιουργίες του Σύριου 
γλύπτη Nizar Ali Badr, προβληματίστηκαν και με βάση αυτές εκφράστηκαν 
δημιουργικά σε ομάδες. Εξερεύνησαν ένα κουτί που περιείχε σημαντικές 
πληροφορίες για τη ζωή της Μελέκ, πήραν αποφάσεις για την εξέλιξη της 
ζωής της και έδωσαν το δικό τους τέλος γράφοντας μια σελίδα από το 
ημερολόγιό της. Η δραστηριότητα δημιουργικής γραφής αποτέλεσε μια φυσική 
συνέχεια του όλου προγράμματος, καθώς έδωσε τη δυνατότητα για 
δημιουργική έκφραση. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τον αναστοχασμό 
της ομάδας. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


